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Pályázati téma: Az 1. Esterházy rendezvények című rendezvénysorozat 

megvalósítására c. pályázat beszámolója  

Pályázati azonosító: 777107/00874 

 

 

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA – IDŐUTAZÁS ESZTERHÁZÁN 

 

Az esemény 2016. június 25 - én szombati napon került megrendezésre Fertődön az Esterházy-

kastélyban. A programok 14 órakor kezdődtek és párhuzamosan több helyszínen zajlottak. A Sala 

Terrenában egy gyönyörű virágkompozícióban gyönyörködhettek vendégeink a tárlatvezetés 

alatt, emellett pedig az idei évben átadott és a nagyközönség számára is megnyitott Tiszttartói ház 

(Kiskastély) gyermekfoglalkoztatójában nyílt meg a „Hefele 300” nevet viselő kiállítás. Ezzel 

párhuzamosan a Narancsházban és a mellette lévő zöld területen múzeumpedagógia piknikkel 

vártuk a családokat, akik a tábort vert Légiósokkal fotózkodhattak, emellett volt 

fegyverbemutató és viselet próba egyaránt. 14:00 órától korabeli fotós vetítést tekinthettek meg a 

látogatók a Rózsakertben, Cziráky Margithoz és a történelmi Rózsakerthez kapcsolódóan, melyet 

halk zene kísért. 14:00-16:00 és 18:00-20:00 órakor a szombathelyi Savaria Történelmi fesztivál, 

mint az esemény díszvendége, jóvoltából látogatóink részesei lehettek a „Szent Márton és a 

koldus” című 20 perces előadásnak a Kastély mögötti Francia parkban. 16:00 órától a 

Narancsházban a fiatalabb korosztály a MESEBOLT bábszínház – Dobronka Cirkusz 

Világszám című 1 órás előadását tekinthette meg, ezen kívül arcfestés és gyermekbűvész is a 

program részét képezte. 16:00 órától megelevenedett a barokk hangulat az Esterházy-kastély 

falai között. A kastélykapuk kinyíltak és felcsendült az Eszterházi Kamarakórus ünnepi 

koncertje, barokk ruhás hostessek, „Szent Márton” és a légiósok köszöntötték a látogatókat. 19:00-

22:00 óra között az esti tárlatvezetéseken több mint 700 vendég vett részt. 19:30 órától az 

Esterházy-kastély Marionettszínházában a Régi Zenei Napok nyitókoncertje várta az komolyzene 

kedvelőket. A nap zárásaként a kastély díszudvarában 22:00 és 23:00 óra között fényjáték színezte 

meg az Esterházy-kastély főhomlokzatát, mely rengeteg látogatót vonzott. 

 

 

ESTERHÁZY RÓZSAÜNNEP 

 

Az Esterházy rózsaünnep fő témája az „Év rózsája a Cziráky Margit rózsafajta” volt. 2016. július 

16-án, szombaton 10:00 órától korabeli fotós vetítést hirdettünk meg a Rózsakertben, Cziráky 

Margithoz és a Rózsakerthez kapcsolódóan, azonban a rossz idő miatt a teljes program a kastély 

patkószárnyban került lebonyolításra. Az esemény során a rossz idő sem tántorította el a 
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látogatókat, hogy a rózsákkal díszített hintón kocsikázzanak a kastély francia parkjában. Az esemény 

során a látogatóknak lehetőségük nyílt mezőgazdasági gépek kipróbálására a Kastély mögötti 

Francia parkban, illetve a nagyobb füves területeken. A patkó folyosón rózsateával és rózsaszirmos 

levendulás keksszel vártuk látogatóinkat. A múzeumpedagógiai foglalkoztatóban a gyerekek 

barkácsolhattak és a Rózsaparkról készült fotóból összeállított vetítést is megtekinthettek.  

A kastély Pálmaházában 16:00 órától „Souvenir de Vienne” címmel, a Dialogue Duo teakoncertje 

volt hallható. 19:00 órától komolyzenei koncerttel zártuk a napot, a Marionettszínházban Dobozy 

Borbála és a Budapesti Vonósok – Testvérpárok című koncertje volt hallható. A Rózsaünneppel 

az Eszterháza Központ a hegykői Tízforrás Fesztiválhoz csatlakozott, mely a Fertő-táj egyik 

legnagyobb zenei és művészeti fesztiválja.  

 

 

SZABADTÉRI KONCERTEK 

 

Az Eszterházi Vigasságok koncepciójának 2016-os szakmai megvalósulása, a Szabadtéri Színpad 

koncertjeinek (2016. augusztus 5-6.) legkülönbözőbb kiemelkedő magyar közreműködőinek 

koncertjeivel, szakmai és közönség szempontból is sikeresen lezárult. E koncertek – mint a kastély 

egyik kulturális és turisztikai „brand”-je – méltó folytatása volt a mostanra, az európai minőség 

centrikus kulturális-turisztikai piacon is jelen lévő Esterházy-kastély idei, megkezdett évadjának. 

 

Az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont kiemelt fontosságot tulajdonít - nem csak a 

rokokó kastély korának, és kiemelten J. Haydn életművének reprezentálásában, hanem – annak is, 

hogy mind arculatában, mind kommunikációjában, mind koncertjeiben kulturális közvetítőként 

XXI. századi válaszokat találjon a tündöklő rokokó aranykor mai megidézésére, újraélesztésére, és 

újraértelmezésére. Ennek egyik alappillére volt a „Haydn meets Jazz” szabadtéri koncertek 

létrejötte, ahol 2013 óta – a fent megemlítetteken kívül - többek között fellépett Snétberger Ferenc 

és Quartetje, a Budapest Jazz Orchestra, a Stúdió 11, Billy Cobham, a Glenn Miller Orchestra és 

Tony Lakatos is. 

 

J. Haydn ismerte kora „könnyűzenéjének” legkülönbözőbb műfajait és gazdag életművében maga 

is kipróbálta kora összes zenei irányzatát, együtt kamarázott kortársaival (és nem csak Mozarttal), 

valamint műveibe beépítette kora összes „komoly” és „könnyűzenei” stílusát. 

 

A 2016. évi szabadtéri koncerteket ismét nagy érdeklődés övezte. Az első koncert – „Talamba 

hangjai - Liszttől Madonnáig” klasszikus zenei utazása – kiemelkedő estének ígérkezett, mivel olyan, 

a saját zenei világában kiemelkedő előadók fémjelezték, mint Horgas Eszter, Tóth Gabi, a Swing 

à la Django és a Talamba Ütőegyüttes. (A koncert részletes műsora mellékelve) Hozzájuk a 

magyar jazz-élet két kiemelkedő fiatal tehetsége Furák Péter (zongora) és Csányi István 
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(szaxofon) csatlakoztak. A hangulat már a főpróba alatt emelkedett volt. A koncert – a 

kiemelkedően viharos időjárás miatti biztonsági okokból – végül szabadtéren elmaradt, de a 

művészek egy októberi időpontban megtartották a tervezett estet zárt helyen. Évtizedek óta nem 

volt augusztus elején viharos, vagy koncert megrendezését veszélyeztető időjárás. Sajnos a 2013-as 

10 perces „hurrikán” után most ismét egy gyors, alpesi vihar érkezett. 

 

Viszont, a 2017. augusztus 6.-ára tervezett amerikai-est ragyogó időben megtartásra tudott kerülni. 

A nagy amerikai mesterek (Grofé, Gershwin, Bernstein) műveit felvonultató nagyszabású zenekari 

műsor óriási sikerrel hangzott el. E művek, a XX. században ugyanazt a szintézist teremtették meg 

a klasszikus zene és a jazz vonatkozásában, amit Haydn művészete teremtett a maga idejében, 

korának könnyűzenéjét integrálva. Ezért nem meglepő, ha mind a mai napig mindkét szintézis-

teremtő korszak oly népszerű a hallgatók körében. Ehhez nagyban hozzájárult a fiatal zongorista-

generáció egyik legsokszínűbb és legkitűnőbb szólistájának, Balázs Jánosnak a játéka, valamint a 

mára az ország élvonalába igyekvő Győri Filharmonikus Zenekar előadása. A koncert karmestere 

a cross-over és a musical világában is igen járatos Rácz Márton volt. 

 

A mai trendek – a hozzájuk tartozó marketinggel kiegészülve - ma már image-növelő potenciálként, 

valamint valós kulturális és turisztikai értéknövelőként könyvelhetőek el. Eszterháza zenei fénykora 

kulturális életének újraértelmezett – a mai cross-over, fúzió zenei világra értelmezett - hangzó 

megjelenítése nem csak a zenei ínyencek számára érdekes, hanem a fiatal, a jazz és könnyűzene 

iránt rajongók figyelmét is felhívja egy megismerésre és rajongásra méltó korszakra és helyre: 

Eszterházára. E folyamat ma egész Európában felfedezhető a korai wales-i, francia, arab és más 

népi és „régizenei” kultúrák, és a jazz fúziójában, fesztiválok tucatjaiban és koncertek ezreiben az 

egész világon. 

 

A régióban a kulturális kínálat tarka és színes, ezért szükséges, egy egyedi karakterrel bíró magas 

minőségű turisztikai és művészeti attrakció, amihez elengedhetetlen e művészileg és 

turisztikailag is kitalált kulturális termék, amely modellként szolgálhat a hazai és régiós fesztiválok 

számára is. Célunk – e vendégművészek fellépésével – ismét visszaigazolást nyert, hogy a 

fesztiválunkat hosszú távon a nagy fesztiválok sorába pozícionáltuk. Személyes visszaigazolásuk is 

megerősítette nem csak a koncerthallgatókat, hanem minket a szervezőket, hogy az Esterházy-

kastély koncertjei és Magyarország méltán világhírű zenei élete még mindig elismerést vált ki a 

rangos vendégművészekben, akik méltó hírvivői fesztiváljainknak. 
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KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAP   

 

A program 2016. szeptember 19 - én szombaton került megrendezésre, melynek témája „A 

Gyógynövények szerepe régen és ma”. A látogatók 10:00-18:00 óra között a levendulaligetben 

kocsikázhattak hintóval és szakvezetéssel megtekinthették a barokk színháztörténeti kiállítást a 

nívódíjjal kitüntetett Kiskastély épületében. A program részét képezte a vezetett kerékpár túra, 

amely az Esterházy-kastély recepciójától indult, érintve a Csonka oszlopot, a Bagatelle-t és a 

Rózsakert bejáratánál ért véget. A jeles nap során a Narancsházban - Bencze Ilona, a Móksha 

Gyógyír Zrt. vezérigazgató asszonya tartott előadást „Gyógynövények, mint információhordozók” 

címmel, melyet a „Levendulatermesztés fortélyai”-ról szóló tájékoztató előadás követett Fülöp 

Istvánné kertészmérnök tanár, szaktanácsadó előadásában. A délután folyamán 3 alkalommal 

járhatták be az érdeklődők Fülöp Istvánné vezetésével a levendulaligetet.  

Múzeumpedagógusunk kézműves foglalkozásokkal várta vendégeinket, melyek keretében 

lehetőség nyílt ajtódísz és illatos zsák készítésre, valamint cserepes levendula ültetésre egyaránt. 
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